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Ágrip 
 

Upplýsingatækni er komin til að vera og þarf skólafólk að kynna sér hana eins vel og 

hægt er til að geta nýtt hana í kennslu. Óteljandi smáforrit eru til og er það hafsjór fyrir 

kennara að fara í gegnum fyrir kennara til að velja þau sem henta best. Til eru nokkrir 

matslistar sem geta hjálpað kennurum að velja rétt smáforrit en óskandi væri að til 

væru enn fleiri og smáforritin væru betur flokkuð niður til að kennarar þurfi ekki að 

eyða óþarfa tíma í leit. Fjallað er um hvernig hægt sé að nota upplýsingatækni í 

kennslu með börnum á leikskólaaldri. Tólf smáforrit sem notuð eru víða hérlendis voru 

valin og metin eftir aðlöguðum matslista frá Kathy Schrock. Þar kemur fram hvernig 

forritin eru kennslufræðileg. Hvað einkennir smáforrit í kennslu með leikskólabörnum 

og einnig verður farið inn á kosti og galla smáforrita í kennslu með börnum. Það er 

kostur ef smáforrit eru á tungumáli sem barnið skilur svo það geti unnið sjálfstætt í 

forritinu og forritið sé notendavænt. Endurgjöf er einnig kostur svo kennarar eða 

foreldrar geti séð framfarir hjá börnunum og einnig þá þætti sem barnið þarf að þjálfa 

betur. Forritið þarf að vekja áhuga hjá börnum svo það sæki í að vinna meira í forritinu 

og hægt sé að stilla forritið eftir þörfum barna. Forritin sem skoðuð eru í ritgerðinni 

hafa flest eitthvað af þessum kostunum en ekki endilega alla. 
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Formáli 

Í gegnum árin hefur upplýsingatækni vakið mikinn áhuga hjá mér og finnst mér 

áhugavert að sjá hvernig byrjað er að nota hana í starfi með leikskólabörnum og 

yngri börnum í grunnskóla. Ég útskrifaðist sem grafískur miðlari frá 

Tækniskólanum og hef reynt að tengja upplýsingatækni inn í starfið sem ég vinn 

með börnum síðan þá. Ég var í smá vafa með að velja þetta viðfangsefni en lét 

slag standa þar sem ég hef mikla trú á upplýsingatækni sem kennsluverkfæri í 

leikskólum. Ég hefði ekki komist í gegnum námið nema með sterku baklandi en 

mamma, pabbi og Íris Dröfn hjálpuðu mér óendanlega mikið með því að taka 

börnin mín á meðan ég var í staðlotum og vettvangsnámi, einnig höfðu þau 

börnin oft yfir nótt svo ég gæti einbeitt mér að lærdómi og fyrir það er ég 

endalaust þakklát.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. 

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 
 

Búðardalur, 10. maí 2021 
 
 

 

Jóhanna Lind Brynjólfsdóttir 
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1 Inngangur 

Upplýsingatækni er komin til að vera og þurfum við að læra á hana til að geta notað 

hana í okkar daglega lífi og til gagns og gamans. Spjaldtölvur hafa verið notaðar í 

auknum mæli í leikskólum. Til dæmis leggur Reykjavíkurborg áherslu á, í stefnu og 

starfsáætlun skóla- og frístundasviðs, að notast sé við fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

vinnubrögð í skapandi starfi. Einnig eiga börn að hafa tækifæri til að koma sínum 

hugmyndum á framfæri á fjölbreyttan hátt, til dæmis með því að nýta miðla og tækni á 

sem áhugaverðasta hátt og skapandi. Í stefnu og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar sem kom út árið 2015 kemur einnig fram að nýta eigi 

upplýsingatækni til að efla hæfni barna og unglinga til að geta unnið úr upplýsingum og 

einnig að takast á við fjölbreytt og skapandi viðfangsefni (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2017). 

Notkun spjaldtölva í starfi með börnum getur stutt við nám barnanna. Til 

dæmis geta smáforrit sem kenna á bókstafi stuðlað að betri skilningi á bókstöfum með 

því að börnin endurtaka hljóðið, rekja stafinn og finna myndir af orðum sem byrja á 

bókstöfunum. Nú í dag eru spjaldtölvur til á allflestum heimilum og mörgum 

leikskólum og því er auðveldur aðgangur að kennslufræðilegum smáforritum fyrir 

börnin. Einnig geta foreldrar nálgast sömu smáforrit og kennarar nota til að vinna með 

börnunum heima. Á tímum Covid-19 er tæknin að koma til bjargar á mörgum sviðum, 

til dæmis í kennslu þar sem börn víða um heim þurft að vera í heimakennslu í gegnum 

fjarfundarbúnað. Smáforrit geta þá einnig brotið upp bóklega kennslu en samt haft 

kennslufræðilegan tilgang. Börn hafa þar af leiðandi ekki misst mikið af kennslu heldur 

verið leiðbeint og fengið kennslu í gegnum forrit eins og Zoom og Teams sem eru 

fjarfundarbúnaður.  

Nú þegar eru til óteljandi mörg smáforrit sem sögð eru henta í kennslu með 

börnum á yngsta stigi grunnskóla og einnig leikskólaaldri. Gæði þeirra eru hins vegar 

mjög mismikil og þurfa kennarar og foreldrar oft að leita lengi að smáforritum sem 

virkilega henta börnum og eru með kennslufræðilegan tilgang. Margir bæði 

áhugamenn og fræðimenn hafa búið til lista og farið yfir smáforrit sem sögð eru henta 

ungum börnum og flokka niður hvort þau hafi kennslufræðilegan tilgang eða ekki. Slíkir 

listar úreldast oft fljótt þegar ný forrit koma á markaðinn svo að nauðsynlegt er 

kennurum og uppalendum að hafa einhver viðmið í huga til að velja forrit í hvert skipti.  

Papadakis, Vaipoulou, Kalogiannakis og Stamolvlasis, (2020) gerðu ítarlegt yfirlit yfir 
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matskvarða til að meta smáforrit Niðurstöðurnar bentu til þess að mikil þörf væri á 

góðum kvarða til að meta fræðsluforrit. Kathy Schrock hannaði matskvarða sem metur 

forrit út frá ýmsum þáttum er varða notkun þess og kennslufræðilegu gildi. Kvarðanum 

er ætlað að auðvelda kennurum að meta hvort forriti sé þess virði að nota í 

kennslustundum með börnum. 

Eins og kemur fram hér ofar þá eru til óteljandi smáforrit í dag og þegar byrjað 

er að leita þá þurfa kennarar að fara í gegnum frumskóg. Kennarar þurfa þá að byrja á 

að leita að góðum smáforritum sem hafa þau kennslufræðilegu gildi sem kennarar 

sækjast eftir. Smáforrit eru misjöfn eins og þau eru mörg.  

Rannsóknarspurningin sem lögð er fram er hvað einkennir góð smáforrit fyrir 
leikskólastarf? 
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2 Almennt um upplýsingatækni 

Spjaldtölvur geta hentað börnum betur en far- eða borðtölvur þar sem snertiskjárinn 

er aðgengilegri fyrir börnin. Í stað þess að þurfa að hugsa hvert músin eigi að fara og 

læra að stjórna henni þá einfaldlega ýta þau á þann stað sem þau vilja ýta á. Þar af 

leiðandi getur verið auðveldara fyrir þau að læra á þær en borð- og fartölvur. Í grein 

Steingerðar (2017) kemur fram að erlendar rannsóknir sýna fram á að spjaldtölvur séu 

notaðar af ungum börnum og séu að vera vinsælli hjá enn yngri börnum. En stórir 

skjáir henta vel litlum fingrum og höfða til barna. Í dag eru til spjaldtölvur á mörgum 

heimilum og því tilvalið að nýta þær í gagnvirkum og eflandi leikjum með börnum. 

Mörg smáforrit eru til sem efla færni barna í málörvun, sköpun, frásagnarhæfni 

og stærðfræði svo dæmi séu tekinn. Kaupa þarf sum þessara forrita en verðið er oftast 

ekki hátt svo flestir ættu að hafa efni á þeim. Einnig eru komin mörg smáforrit á 

íslensku svo börnin eiga að geta unnið í þeim án þess að fá aðstoð frá fullorðnum sem 

getur verið stór kostur. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að nýta eigi þau 

tækifæri sem upp koma í daglegum samskiptum til að börn geti eflt íslenska málvitund 

svo að börn geti lært ný orð og þróað tungumálið. 

Þó þurfa foreldrar alltaf að hafa yfirumsjón með börnunum þegar að þau eru í 

spjaldtölvum svo þau lendi ekki á ekki efni sem hæfir ekki þeirra aldri. Einnig þarf að 

passa að skjátíminn sé ekki of langur. Tveggja til fimm ára börn eiga helst ekki að vera 

lengur fyrir framan skjá en í 60 mínútur á dag (Hawkey, 2019). Þessi tími er þó einungis 

viðmið. Jákvæð skjáhegðun felur í sér að börn/fullorðnir noti til dæmis þroskandi 

smáforrit, fræðslulestur eða horfi á þætti sem innihalda fræðslu. Foreldrar þurfa einnig 

að passa upp á aldurstakmörkin og æskilegt væri að foreldrar væru með börnunum 

þegar að þau horfa á sjónvarp, nota spjaldtölvur eða vafra á netinu (Samfok, 2019). 

Á mörgum heimilum eru til spjaldtölvur, til dæmis iPadar og Android tölvur. Í 

grein Steingerðar Ólafsdóttur (2017) kemur fram að yfir þriðjungur barna á aldrinum 

núll til eins árs noti spjaldtölvur og yfir helmingur þessara barna hefur aðgang að 

spjaldtölvum á heimilum sínum. Ekkert af börnunum á sína eigin spjaldtölvu en 

rannsóknin sýndi fram á að þau byrji að nota spjaldtölvurnar fyrr en þau eignast þær 

sjálf. Nú er heimurinn allur að breytast í kjölfar Covid-19 sem gerir það að verkum að 

fólk treystir meira á tæknina í vinnu og í félagslífinu. Þar af leiðandi eru mögulega fleiri 

tæki á heimilunum en áður. Börnin hafa því meiri aðgang að tækjum en þá þarf líka að 

passa að þau séu notuð á uppbyggilegan og fræðandi hátt. Foreldrar þurfa að gæta að 
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þau séu ekki að spila leiki sem sýna ofbeldi eða eru kynferðislegir. Því getur verið gott 

að foreldrar prufi leikinn áður en börnin spila hann eða sitji yfir þeim og fylgist vel með. 
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3 Upplýsingatækni í leikskólum 

Spjaldtölvur eru orðnar algengari í leikskólum og grunnskólum. Sem dæmi má nefna að 

í Reykjavíkurborg er verið að vinna með spjaldtölvur í sérkennslu og þróunarverkefnum 

í leikskóla sem tengist áherslum og vinnu á yngsta stigi grunnskóla (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). Einnig er upplýsingum um notkun tæknimiðla 

miðlað á milli samstarfsaðila. Fleiri sveitarfélög leggja einnig áherslu á 

upplýsingatækni. Kópavogsbær hafði það að leiðarljósi að fjölbreytni væri höfð í hávegi 

þegar kæmi að kennslufræði og vinnubrögðum í leikskólastarfi (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2017). Góður tæknibúnaður væri forsenda þess að hægt væri að 

koma til móts við kröfur nútímans. Börn þyrftu að öðlast tækifæri og þjálfun í 

nútímatækni, einnig að þeim væri veitt jöfn tækifæri til að afla sér þekkingar og miðla á 

skapandi hátt (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). 

Í Hafnarfjarðarbæ hafa verið gefnar út tvær skýrslur um upplýsingatækni í 

leikskólastarfi. Önnur skýrslan innihélt tillögur að stefnu og hin skýrslan var um 

spjaldtölvur í sérkennslu í leik- og grunnskólum. Í henni er farið yfir þróunarverkefni 

sem var framkvæmt í tveimur leikskólum og tveimur grunnskólum. Þróunarverkefnið 

gefur kennurum hugmyndir um þau verkfæri sem nota má í sérkennslu. Einnig er farið 

yfir kosti og galla sem nýrri tækni geta fylgt. Árið 2016 kom svo út skýrslan Spjaldtölvur 

í leikskólum Akureyrarbæjar „þetta er það sem koma skal“. Þar kemur fram hvernig 

spjaldtölvuvæðing tengd sérkennslu í leikskólum hefur farið fram. En árið 2014 voru 

allir leikskólar á Akureyri komnir með spjaldtölvur til að nota í sérkennslu. Í skýrslunni 

er líka að finna öll þau forrit sem notuð eru í sérkennslu og gátlisti vegna greiningar á 

spjaldtölvunotkun í leikskólum. Viðhorf flestra starfsmanna kemur fram og er það að 

þeim finnst tæknin sé komin til að vera (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 

2017). 

Í foreldrahandbók leikskóla Auðarskóla sem staðsettur er í Dalabyggð kemur 

fram að helstu samskiptaleiðir séu í gegnum tölvupóst, Karellen, SWAY- skjöl og 

fjarfundarbúnað. Vegna Covid- 19 hafa samskiptin farið nánast eingöngu í gegnum 

rafrænan búnað og því þurfa foreldrar að nýta sér þær leiðir sem leikskólinn býður upp 

á. Einnig kemur fram að ef foreldrar þurfi aðstoð þá sé starfsfólkið reiðubúið til að 

aðstoða eins og það getur. Í gegnum Karellen fá foreldrar allar helstu upplýsingar um 

hvernig barninu gekk yfir daginn. Þar er skráð inn viðvera barnsins, hvernig barnið 

borðaði og hversu lengi það svaf. Einnig er matseðillinn þar inni. Ef barnið er veikt eða í 
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leyfi geta foreldrar skráð það sjálfir inn og þá sér starfsfólkið það strax. Einnig er hægt 

að senda skilaboð til kennara ef þess þarf. Í gegnum Sway – skjöl koma inn upplýsingar 

jafnóðum um daglega starfið hjá börnunum og uppfærist það strax svo foreldrar sjá 

hvaða verkefnum börnin að eru vinna í hverju sinni fyrst ekki er hægt að koma inn í 

leikskólann eins og staðan var þegar að foreldrahandbókin var gefin út (Dalabyggð, 

2020-2021). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að kennarar þurfi ekki eingöngu að 

miðla þekkingu til nemenda heldur þurfa þeir einnig veita börnunum tækifæri til að 

sækja sér þekkingu, efla starfsgleði þeirra og auka sköpunargleði þeirra. Kennarar 

þurfa því að fylgjast með nýjungum í starfinu og mæta þörfum barnanna því þau eru 

ekki öll eins og hafa ekki sama áhuga. Fyrir sum börn hentar hefðbundinn kennsla ekki 

en þá er einn möguleiki að nýta upplýsingatækni sem mögulega hentar barninu betur. 

Í grein Nóa Kristinssonar (2015) kemur fram að kennarar þurfi að geta tileinkað 

sér kennslu út frá sjónarhorni barnanna og geti miðlað þekkingu til þeirra á þeirra 

tungumáli en þá er ekki endilega verið að tala um móðurmálið heldur að kennarar 

útskýri fyrir börnunum þannig að þau skilji. Sérstaklega þar sem að með nýjum tímum 

kemur ný tækni og nýjar kennsluaðferðir. En nú þegar sé mikið kynslóðabil þegar 

kemur að tækninni og skilningi fólks og notkun á upplýsingatækni. Börn í leikskóla eru 

fljót að læra og eins og kemur fram hér ofar þá eru börn æ yngri að læra á spjaldtölvur 

á meðan eldra fólkið á það til að vilja ekki læra á nýjustu tæknina. Það getur skapað bil 

á milli þeirra og unga fólkið er jafnvel opnari fyrir nýrri tækni. 
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4 Hverjir eru kostir og gallar upplýsingatækni með börnum? 

Í grein Chmiliar (2017) komst hún að því að margar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

notkun tölvutækni með börnum á leikskólaaldri getur leitt til góðs og gefið börnum 

tækifæri á að þjálfa og efla færni í grípandi og gagnvirku umhverfi. Roschelle et al. 

(2000) komst að því að tækni getur haft hvetjandi og líkjandi áhrif á ung börn. 

Hitchcock og Noonan (2000) komust að því að notkun upplýsingatækni í 

kennslufræðilegum tilgangi skilaði árangri og aukinni færni. Einnig rannsökuðu 

Johnsons og fl (2010) 180 leikskólabörn og tölvutengda kennslu og sögðu frá 

jákvæðum breytingum á færni þeirra (Chmiliar, 2017). 

Kennarar og foreldrar standa frammi fyrir miklum áskorunum að velja 

fræðsluforrit sem er viðeigandi fyrir börn. Fræðsluforrit þurfa að innihalda viðeigandi 

fræðslu og gera þarf athugun á ýmsum þáttum. Forrit sem innihalda sprettiglugga, 

auglýsingar og lélega hönnun eru líklegri til að hindra fræðsluferlið heldur en þættir 

sem snúa að friðhelgi (Meyer, Zosh, McLaren, Robb, McCaffery, Golinkoff, Hirsh-Pasek 

& Radesky, 2021). Þar sem að það eru frekar lítil gæði á fræðsluforritum sem henta 

leikskólabörnum er þörfin fyrir tæki sem getur hjálpað foreldrum og einnig kennurum 

að meta hvort forritin séu í raun hæf börnum. 

Kennarar þurfa á stuðningi að halda þegar að leitað er að smáforriti sem hentar 

börnum, ef þeir hafa ekki þennan stuðning þá er hætta á að þeir eyði tímanum sínum í 

að skoða óviðeigandi smáforrit. Það er ekki til nein örugg leið fyrir þá til að staðfesta að 

smáforritin séu fræðsluforrit, þar sem að langur tími getur farið í að greina 

kennslufræðileg forrit í sundur frá hinum. Samkvæmt fræðilegu yfirliti (e. the literature 

review) hefur ekki verið lögð mikil vinna í að útbúa meginreglur sem eiga við þegar að 

búa á til smáforrit sem hentar börnum á leikskólaaldri. Nú þegar er þörf á forritum sem 

reyna meira á börnin en þau sem nú þegar eru til (Papadakis, Kalogiannakis og Zaranis, 

2017). 

Meira en helmingurinn af smáforritunum sem eru á veitum eins og Apple, 

Google Play og Amazon eru auglýst sem smáforrit fyrir fimm ára og yngri þó eru fáar 

vísbendingar sem benda til að þessi forrit hafi kennslufræðileg gildi fyrir börnin. Þó eru 

einhverjir byrjaðir að skoða smáforritin, Blair fann það út að mörg stærðfræðismáforrit 

innihalda ekki endurgjöf til barna eða fullorðinna svo hægt sé að vinna með þá þætti 

sem barninu gekk illa með í smáforritinu (Callaghan & Reich, 2018). Í stað þess að láta 

börnin vinna aftur og aftur í smáforritinu þá getur endurgjöfin hjálpað fullorðnum að 
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finna út hvaða þætti barnið þarf að einbeita sér og þróa betur. 
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5 Til hvers þarf að horfa þegar velja á smáforrit? 

Menntarannsóknir benda til þess að börn geti eflt þekkingu sína í gegnum smáforrit 

sem eru gagnvirk. Kostur þykir að forrit veiti börnum opin tækifæri svo þau geti búið til 

sitt eigið efni og tekið þátt í námssamhengi sem er ríkt og kraftmikið (Papadakis, 

Kalogiannakis og Zaranis, 2017). Að mínu mati þurfa góð smáforrit að vera 

kennslufræðileg og barnið þarf að geta eflt færni sína og bætt við núverandi færni. 

Forritið þarf að vera auðvelt í notkun og helst þannig að börnin geti unnið að miklu 

leyti sjálfstætt og helsti kosturinn er ef að smáforritið er á þeirra móðurmáli. Þó er 

einnig kostur ef barnið er tvítyngt að það þjálfi það tungumál sem barnið talar í 

leikskólanum. 

Fyrir leikskólabörn þá þurfa leiðbeiningar að vera frekar auðveldar, stuttar og 

hnitmiðaðar og þá er frekar kostur að hafa minni skref en fleiri. Gott er að hafa 

fyrirmælin sjónræn eða lesin upp og jafnvel skrifleg undir svo að barnið geti tengt 

saman sjónrænt og skriflegt. Forritin þurfa að vera aðlaðandi svo þau grípi augu 

barnanna strax því annars er hætta á að þau hafi ekki nennu í spila forritin. Í grein 

Papadakis, Vaiopoulou, Kalogiannakis og Stamovlasis kemur fram að auglýsingar, léleg 

hönnun og/eða gæði og uppspretti gluggar komi í veg fyrir kennslufræðilega tilganginn 

(2020). 

 



16  

6 Matskvarðar 

Fræðimennirnir Papadakis, Kalogiannakis og Zaranis (2017) staðfesta það sem rætt er í 

4. kafla að með því að nota upplýsingatækni geti börn eflt getu sína og þróað ýmsa 

færni. Þeir telja að matskvarði eigi að auðvelda kennurum að finna út viðeigandi og 

góð smáforrit í stað þess að eyða dýrmætum tíma í að finna smáforrit sem gagnast 

börnum ekki. Papadakis, Vaipoulou, Kalogiannakis og Stamolvlasis (2020) segja að 

æskilegt væri að smáforrit væru flokkuð niður í kennslufræðilega flokka þar sem 

kennarar þurfi bara að fara í þann flokk sem hentar hverju sinni og fundið þar 

smáforritið sem nota þarf. Gildi hvers flokks þarf að vera sjáanlegt svo kennarar geti 

fundið rétta smáforritið fljótt og vel. Við undirbúning þessa verkefnis voru skoðaðir 

nokkrir matskvarðar. Papadakis og félagar (2020) fundu 18 viðmið, matskvarða eða 

gátlista með ítarlegri leit. Þeir töldu 15 þessara kvarða ófullnægjandi. Þeir töldu þrjá 

kvarða vera af fullnægjandi gæðum. 

Kvarðar Lee og Kim (2015) og Lee og Cherner þóttu of ítarlegir fyrir þetta 

verkefni og ekki líklegir til að vera notaður af kennurum sem vilja meta smáforrit í 

grófum dráttum.Þriðji kvarðinn er frá Papadakis (2017) REVAC (Rubric for the 

EValuation of Educational Apps for preschool Children) matskvarði sem byggður er á 

fjórum sviðum en þau svið eru: fræðsluefni (e. educational), hönnun (e. design), virkni 

(e. functionality) og tæknilegir eiginleikar (e. technical characteristics). Fræðsluefnið 

samanstendur af sjö undirþáttum sem eru: 

• Hversu viðeigandi námsefnið sé fyrir börn bæði miðað við aldur þeirra og 

áreiðanleika upplýsinga 

• Hvernig námið sé sett fram, þar sem einföld æfing þykir síst en 

uppgötvunarnám, skapandi hugsun og þrautalausnir teljast best  

• hvort forritið bjóði uppá mismunandi erfiðleikastig 

• Hvetur forritið til lærdóms.  

• Hvetur endurgjöfin til aukins lærdóms. 

• Heldur forritið yfirlit yfir þróun barnsins. 

• Forritið er hlutdrægt.  

Hönnunarþátturinn samanstendur af fjórum undirþáttum:  

• grafík 

• hljóð 

• skipulag/umhverfi 
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• hönnun á valmyndinni.  

Virknihlutinn samanstendur einnig af fjórum undirþáttum: 

• aðlögun 

• leiðbeiningar 

• sjálfræði 

• vingjarnlegur fyrir börn.  

Tæknilegir eiginleikar samanstendur af þremur undirþáttum:  

• frammistöðu og áreiðanleika 

• auglýsingum 

• félagslegum samskiptum.  

 

Matskvarðinn sem valin var til að ganga út frá er ætlaður til að leggja mat á smáforrit 

og er eftir Kathy Schrock. Íslenska þýðingu sá Svava Pétursdóttir um með leyfi frá Kathy 

Schrock. Í þessu verkefni er unnið út frá kvarða hennar þar sem hann var til þýddur á 

íslensku og þótti mátulega einfaldur fyrir þetta verkefni, hann er hér notaður til að 

meta valin forrit og fjalla um kosti og galla þeirra. Flokkarnir eru ellefu talsins og eru: 

Námskrá, trúveruleiki, endurgjöf, sérþarfir, notendavænt, áhugahvöt, skýrslur, hljóð, 

leiðbeiningar, heimasíða og tungumál (sjá töflu 1). Síðasta flokknum var bætt við af 

Svövu Pétursdóttur þar sem mikilvægt er fyrir íslenska börn að skoða hvort tungumálið 

í smáforritinu gæti verið hindrum fyrir börnin svo þau geti ekki skilið og unnið 

sjálfstætt í smáforritinu. Þrátt fyrir að kvarði Kathy Schrock hafi orðið fyrir valinu gaf 

kvarði Papadakis, Kalogiannakis & Zaranis (2017) skilning á gæði smáforrita sem nýttist 

við rýni þeirra.
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Tafla 1 - Sýnishorn af matskvarða Kathy Schrock 

Flokkarnir eru svo með nákvæmari spurningu svo hægt sé að taka afstöðu. 

Spurningarnar snúast allar um það að forritið sé sem best fyrir nemendurna. Einnig 

þarf að haka við þau þekkingarsvið sem smáforritið hefur, þau eru minni, skilningur, 

beiting, greining, nýmyndun og mat. Að lokum þarf sá sem er að meta að skrifa niður 

smá samantekt um smáforritið þar sem að rökstyðja þarf hvort matsaðilinn telji að 

smáforritið sé vænlegt í kennslu. Gott er ef forritin þjálfa leikni sem er tengd viðmiðum 

námsskrár og að leiknin sé þjálfuð í gegnum þrautalausnir. 
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7 Aðferð við mat á gæðum smáforrita 

Valin voru tólf smáforrit sem algengt er að notuð séu á leikskólum eða ég hafði kynnst í 

leikskólakennarafræðináminu. Ég hafði ekki heyrt um öll forritin en prófaði þau öll með 

mínum börnum og börnunum í leikskólanum sem ég vinn á áður en ég mat þau 

samkvæmt þeim atriðum sem fram koma í matskvarða Kathy Schrock. Markmiðið með 

því að prófa forritin með börnum var til að fá góða innsýn í notkun þeirra með augum 

barna. Ég fór í gegnum öll forritin með syni mínum sem er sex ára á þessu ári og er á 

lokaári í leikskóla. Hann sýndi öllum forritunum áhuga og var áhugasamur í stundunum 

okkar. Ef hann lenti í vandræðum með tungumálið þá bað hann mig um aðstoð annars 

þá vann hann sjálfstætt í forritunum á meðan ég fylgdist með framvindu hans. 

Í leikskólanum þá prófaði ég forritin með einu barni í einu til að geta séð framvinduna 

betur og hvort forritin vektu áhuga hjá börnunum
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8 Niðurstaða úr mati á gæðum smáforrita 

Hér á eftir er farið yfir smáforritin sem valin voru, og sett fram mat á þeim samkvæmt 

matskvarðanum en sjá má yfirlit yfir matið í töflu 2. Einnig er farið yfir kennslufræðilegt 

gildi þeirra , til hvers er ætlast af forritinu, hvernig þau eigi eftir að virka í kennslu með 

börnum og þá færni sem þau efla hjá þeim börnum sem vinna í þeim. Forritin eru í 

engri sérstakri röð. 
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Námsskrá Trúveruleiki Endurgjöf Sérþarfir Notendavænt Áhugahvöt Skýrslur Hljóð Leiðbeiningar Heimasíða Tungumál
Eru sú leikni 

sem forritið 

þjálfar tengd 

viðmiðum 

námsskrár? 

Er leikni 

þjálfuð

í 

raunverulegu/

þrautalausna 

umhverfi?

Er 

endurgjöf 

sértæk og 

leiðir 

til betri 

náms-

árangurs 

nemenda?

Hefur 

forritið

stillingar til 

að 

mæta 

ólíkum 

þörfum 

nemenda?

Geta nemendur 

ræst og ferðast 

um forritið á 

eigin vegum?

Vekur forritið 

áhuga 

nemenda 

svo þeir velji 

oft 

að nota það?

Er 

stafrænt 

námsmat/

samantekt 

í 

boði fyrir 

nemendur/

kennarar?

Bætir 

tónlist/

hljóð við 

mennta-

gildi 

innihald-

sins ?

Eru meðfylgjandi 

leiðbeiningar 

gagnlegar fyrir 

nemendur ?

Fylgir 

forritinu 

vefsíða með 

gagnlegum 

upplýsingum 

fyrir 

notendur?

Gæti tungumál 

smáforritsins valdið 

íslenskum nemendum 

erfiðleikum við notkun 

þess? (miðað við þá 

nemendur(aldri, 

tungumálanám) sem 

smáforritið gæti nýst)?

Orðagull Læsi X X ? X ? X X X O O

Puppet pals Sköpun O O X X X O X O O X

Lærum og 

leikum Framburður X O X X X O X X O O

Chatterpix Sköpun O O X X X O X O O X

Georg og 

félagar Læsi X O O X X O X X O O

Trucks HD

Forritun/

Þrautalausnir X O O X X O X O O O

Scratch Jr. Forritun X O X X X O X X O O

Sprotarnir Fræðsla/KennslaX X X X X O X X O O

Tölurnar 

okkar Talnaskilningur O O O X X O X X O O

Stafirnir okkar Stafaskilningur O O O X X O X X O O

Georg og 

klukkan Tölur/klukka X O O X X O X X O O
Osmo Genius 

kit

Tölur, þrautir 

og bókstafir X X X O X X X O X X

Smáforrit

Tafla 2 – Mat á tólf smáforritum með matskvarða Kathy Schrock 
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8.1. Chatterpix 

Chatterpix er forrit sem ég hef ekki mikla reynslu af en það litla sem ég hef prófað þá 

reynir þetta forrit á sköpun barnanna og ímyndunarafl. Þau byrja á því að taka mynd af 

einstaklingi eða hluti. Þegar að myndin er klár þurfa þau að strjúka yfir skjáinn og búa 

þannig til „munn“, þar á eftir tala þau inná forritið. Röddinni geta þau svo breytt og 

leikið sér með hana. Svo skreyta þau myndina og í lokin eru þau komin með mynd sem 

talar. Börnin þurfa að hugsa hvar munnurinn er og hvernig þau ætla að skreyta svo 

myndina. Þar þurfa þau að hugsa í skrefum og fram í tímann einnig. 

Mér var bent á forritið af leiðbeinandanum mínum. Ég fór beint í það að prófa 

forritið með fimm ára syni mínum sem er mjög skapandi og fannst honum forritið mjög 

skemmtilegt og var mikið hlegið á meðan hann bjó til hinar ýmsu persónur. Chatterpix 

þjálfar sköpun hjá börnum. Forritið er þannig uppsett að auðvelt er fyrir börnin að 

ferðast um forritið sjálf. Forritið býður ekki uppá endurgjöf. Það vekur áhuga barnanna 

og gerir það að verkum að börnin vilja vinna áfram í forritinu. Forritið er ekki á íslensku 

svo það gæti truflað börnin en þau þurfa að læra á hvaða takka þarf að ýta til að fá 

fleiri valmöguleika. Forritið er ókeypis og þarf ekki að kaupa fleiri útgáfur til að fá 

meira. 

8.2. Orðagull 

Orðagull er smáforrit þar sem meginmarkmiðið er að þróa orðaforða og styrkja 

máltjáningu, lesskilning, heyrnræna úrvinnslu, málskilning og vinnsluminni. Höfundar 

forritsins eru talmeinafræðingarnir Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir. 

Þessir þættir sem hér á undan voru taldir upp eru að mati höfunda þeir þættir sem eru 

undirstöðuþættir máls og læsis. Þetta forrit er því ekki eingöngu fyrir börn á leik- og 

grunnskóla aldri heldur hentar þetta forrit líka þeim sem eru að læra íslensku. 

Orðagulli kynntist ég í gegnum sérkennslu sem nokkur börn fengu í leikskólanum 

mínum í gegnum fyrirtæki sem heitir Trappa og er talþjálfunarfyrirtæki. Þar notaði 

talkennarinn bókina Orðagull og vann með börnunum í gegnum fjarfundabúnað. 

Kennarinn benti svo á smáforritið og hef ég notað það mikið með mínum eigin börnum 

og einnig í einstaklingskennslu með börnum á leikskóla. 

Forritið þjálfar læsi og er því tengt viðmiðum námsskrár. Það tikkar í öll boxin í 

matskvarðanum nema að fylgir ekki heimasíða með forritinu en hægt er að fá 

kennslubók og útprentað efni. Forritið er á íslensku svo börnin með íslensku sem 
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móðurmál eiga ekki í vandræðum með að spila sjálfstætt. Forritið er þannig uppsett að 

börnin eiga sinn aðgang og hægt er að sjá endurgjöf þar inni eftir á. Hægt er að hafa 

tónlist á bakvið en einnig eru fyrirmælin munnleg. Ef barnið þarf að hlusta oft á 

fyrirmælin þá fá þau færri stig fyrir hvert verkefni sem þau klára. Orðagull er ókeypis 

forrit og inniheldur engar auglýsingar sem geta truflað börnin. 

8.3. Puppet pals 

Puppet pals er forrit sem reynir á sköpun og ímyndunarafl barnanna. Þau setja upp 

leikrit þar sem þau velja sjálf persónurnar og sviðsmyndina. Smáforritið er frítt en þá 

eru fáar persónur til staðar en hægt er að borga aðeins fyrir forritið og þá koma fleiri 

persónur og fjölbreyttari. Einnig eru fáar sviðsmyndir til staðar í fríu útgáfunni en fleiri 

ef borgað er fyrir smáforritið. Þegar að valið er komið þá setja þau upp leikritið sem er 

svo tekið upp og þau geta horft á seinna meir. Þannig geta börnin séð útkomuna sína, 

frá því að velja persónur og sviðsmyndir í leikritið sjálft í lokaútkomuna sem þau geta 

horft á aftur og aftur. 

Forritinu Puppet pals kynntist ég á í áfanganum Vísinda- og listasmiðju sem er 

hluti af Leikskólakennarafræði náminu hjá Háskóla Íslands. Síðan þá setti ég forritið 

upp í mínum persónulega iPad og einnig í iPad leikskólans og börnin sem voru þá í 

leikskólanum notuðu forritið mjög mikið. Þau settu upp mörg ólík leikrit og gaman var 

að sjá ímyndunaraflið þeirra koma í ljós. Barnahópurinn er mismunandi og hópurinn 

sem er á elstu deild leikskólans er ekki staddur þarna að búa til leikrit og skapa þannig 

en svo kemur seinna hópur sem er einmitt þar og þá verður smáforritið notað mikið 

aftur. Þó svo að það gangi ekki upp núna þá mun það verða mikið notað aftur seinna 

því má ekki hætta að kynna þetta fyrir börnunum. 

Forritið reynir á sköpun þar sem börnin búa til leikrit og leika sjálf persónurnar. 

Puppet pals vakti áhuga hjá þeim sem prófuðu forritið fyrst hjá mér en sá hópur var 

mjög skapandi og því segi ég að áhugasvið barnsins skipti máli. Forritið er á ensku og 

því getur það stoppað börnin í að geta unnið sjálfstætt en hnappar eru samt einfaldir 

þanng að börn eru fljót að komast uppá lagið með það. Forritinu fylgir ekki vefsíða en 

er frekar auðvelt í notkun og því tel ég ekki þörf á heimasíðu, einnig er ekki endurgjöf í 

boði í forritinu nema að börnin geta horft á leikritið sitt eftir á. Upplýsingarnar sem 

koma með forritinu eru á ensku og ekki munnlegar og því eru þær ekki gagnlegar fyrir 

nemendur sem kunna ekki ensku né að lesa. Hægt er að fá einfalda útgáfu af forritinu 

ókeypis en þá eru frekar fáar persónur sem fylgja og bakgrunnir. En hægt er að kaupa 
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forritið og þá fást fleiri persónur og bakgrunnar. Engar auglýsingar eru í forritinu. 

8.4. Lærum og leikum 

Lærum og leikum er gagnvirkt kennsluefni þar sem foreldri og/eða kennari getur fylgst 

með málþroska barnanna og þróun. Kennsluefnið er í formi smáforrits, borðspils og 

spilastokks svo efnið er fjölbreytt. Ekki þarf að eiga allt kennsluefnið til að geta notað 

það. Myndirnar í smáforritinu eru skemmtilegar og áhugaverðar fyrir börnin. Börnin sjá 

öll þau hljóð sem eru í boði á byrjunarskjánum og því er auðvelt fyrir þau að velja hljóð. 

Að mínu mati eru sumar kannski úreltar en börnin þekkja kannski ekki öll orðin sem 

eru notuð. Jákvæða hliðin á því er þó að börnin læra gömul orð og þau orð haldast inn í 

íslenskunni okkar. Smáforritið er á íslensku og eru leiðbeiningarnar auðveldar svo 

börnin geta auðveldlega unnið sjálfstætt í forritinu. 

Ég kynntist spilastokkunum og borðspilinu fyrst en var svo bent á smáforritið 

seinna meir í Facebook hóp þar sem bent er á ýmis konar smáforrit sem henta 

leikskólakrökkum. Forritið er mikið notað í sérkennslu í leikskólanum mínum og einnig 

með þeim börnum sem eru í talkennslu í gegnum fjarfundarbúnað. Börnunum mínum 

finnst mjög gaman að nota smáforritið og notað það mikið heimafyrir. Lærum og 

leikum vinnur með framburð barna sem er þjálfað í raunverulegu þrautalausna 

umhverfi. Forritið hefur stillingar sem mæta ólíkum þörfum barna og er hægt að velja 

um hvaða hljóð er æft hverju sinni. Forritið er bjart og skemmtilegt svo það höfðar til 

áhuga barnanna. Fyrirmælin eru munnleg og einnig er tónlist á bakvið sem er hægt að 

slökkva á ef það er truflandi fyrir barnið, fyrirmælin eru á íslensku. Forritinu fylgir ekki 

heimasíða en til eru mörg hjálpargögn sem eru útprentuð svo sem bækur, spil og púsl. 

Sama er með Lærum og leikum og Puppet pals, hægt er að fá einfalda útgáfu sem 

inniheldur eingöngu eitt hljóð en svo er hægt að kaupa öll hljóðin. Hvort sem notast er 

við keyptu útgáfuna eða fríu þá eru engar auglýsingar í forritinu. 

8.5. Georg og félagar 

Georg og félagar er smáforrit í eldri kantinum. Ég kynntist því fyrst fyrir sjö árum þegar 

að dóttir mín var tveggja ára og við fórum að skoða það saman. Þar er verið að æfa 

bókstafina þar sem að börnin velja staf, stafurinn er lesinn upp og einnig eru 

skemmtilegar myndir til hliðar sem börnin geta ýtt á og þær hreyfast. Einnig eru 

tölustafirnir í smáforritinu. Þeir virka svipað og bókstafirnir nema þegar að búið er að 

velja tölustaf koma jafnmargar myndir og tölustafurinn segir til um. Börnin geta þá ýtt 
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á myndirnar, eina í einu og talið með upp í fjöldann. 

Í forritinu er verið að þjálfa læsi með því að gera bókstafina og tölustafina 

myndræna og með því að hafa framburðinn líka þá geta börnin æft sig að bera fram 

rétt og telja rétt upp í tíu. Forritið er á íslensku og geta því börnin ferðast sjálfstætt um 

umhverfið. Tónlist er á bakvið sem gæti truflað einbeitingu barnanna en hægt er að 

slökkva á henni. Hins vegar er tal sem hjálpar börnunum að halda áfram sjálf í forritinu. 

Enginn endurgjöf er í forritinu né er heimasíða sem fylgir en tel ég það ekki skemma 

fyrir kennslufræðilega tilganginum. Það er engin endurgjöf né samantekt í boði fyrir 

kennara hins vegar vekur forritið áhuga barnanna svo þau biðja um að fá að spila það 

aftur og aftur. Ekki eru stillingar í forritinu til að mæta mismunandi þörfum fyrir utan 

að hægt er að stilla erfiðleikastigið. Forritið er hannað fyrir Íslandsbanka og er frítt 

niðurhals. Eina auglýsingin sem hægt væri að benda á í þessu forriti er sú að merki 

Íslandsbanka er í forritinu en að mínu mati er það ekki truflandi fyrir börnin. 

8.6. Trucks HD 

Trucks HD hafði ég ekki spilað áður en ég fór að vinna í þessu verkefni og var bent á 

það af leiðbeinandanum mínum. Við fyrstu spilun skildi ég ekki alveg hvernig þetta ætti 

að vera fræðsluefni fyrir börnin en þegar að ég spilaði áfram og víkkaði 

sjóndeildarhringinn þá sá ég að þetta var forritun fyrir börn jafnt og umhverfiskennsla. 

Hægt er að spila nokkrar útfærslur í forritinu. En það sem mér fannst vera mesta 

kennslan í, er ruslabíllinn. Þar þurfa börnin að flokka rusl í réttar ruslafötur og þegar að 

það er komið þá þarf að setja réttar tunnur í réttan ruslabíl. Þar er verið kenna 

börnunum forritun með því að fara eftir ákveðnum skrefum. Þegar að ég skildi 

kennslufræðilega hlutann á bakvið smáforritið þá gjörbreyttist skoðun mín á því. 

Forritið þjálfar forritun og þrautalausnir. Leiknin er þjálfuð í þrautalausnuðu 

umhverfi en endurgjöf er engin í forritinu. Forritið er ekki á íslensku en er frekar 

auðvelt að fylgja fyrirmælum þó börnin séu ekki enskumælandi. Börnin geta ferðast 

um forritið sjálf en þurfa að finna út sjálf næstu skrefin til að geta haldið áfram í 

forritinu. Enginn heimasíða fylgir forritinu en hins vegar er hægt að fá fleiri útgáfur frá 

sama hönnuði. Ekkert tal er í forritinu en tónlist er á bakvið. Trucks HD er ókeypis en 

inn í forritinu eru hnappar þar sem hægt er að nálgast fleiri svipuð forrit og tel ég það 

vera truflandi auglýsingu fyrir börnin þar sem þau gætu freistast til að ýta á hnappana 

og farið þar af leiðandi út úr forritinu. 
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8.7. Scratch Jr. 

Til eru margir forritunarleikir sem að mínu mati eru oft of erfiðir fyrir leikskólabörn, 

sérstaklega þeir þar sem þarf að lesa og oftast eru leikirnir á ensku. Scratch Jr. 

hinsvegar er myndrænn leikur, í staðinn fyrir að þurfa að lesa á takkana þá eru myndir 

sem segja börnunum hvað þau eru að velja. Scratch Jr. byggist á því að börnin eru að 

segja sögu með persónu í leiknum, þau þurfa að koma með skipanir til að láta 

persónurnar hreyfa sig og tala en af því að það eru myndir á öllum tökkunum þá 

reynist það auðveldara fyrir þau. 

Börnin þurfa að hugsa í skrefum í leiknum, ef þau vilja að persónan fari frá stað 

A á stað B þarf að reikna út hversu oft hún á að hreyfast og skrá það rétt inn. Þau búa 

til tímalínu þar sem að þau raða upp í rétta röð hreyfingum persónanna og ýta svo á 

Play til að spila allt. Þannig geta þau búið til leikrit með margskonar persónum og 

hreyft þær til og frá og einnig látið þær tala. Ég kynntist þessu smáforriti í gegnum 

námið. Sjálf hef ég ekki mikið notað það með börnum á leikskólaaldri en veit að börnin 

eru að nota forritun í leikskólanum sem ég vinn á nú þegar. 

Enginn endurgjöf fylgir forritinu en framfarir er hins vegar hægt að sjá í verkum 

barnanna. Hvernig þau útfæra flóknari leiðir til að búa til sögu og hreyfingu. Forritið er 

ekki á íslensku en eins og kemur fram hér ofar þá eru öll táknin vel skiljanleg fyrir börn 

og þar af leiðandi geta börnin ferðast sjálf um forritið. Forritið er ókeypis og laust við 

auglýsingar. 

8.8. Sprotarnir 

Sprotarnir er smáforrit með alls konar minni forritum í. Forritið er í boði Landsbankans 

og þar af leiðandi er líka fræðsla um peninga. Hver og einn Sproti er með sinn stað þar 

sem ýmsir leikir eru í boði, til dæmis er hægt að hlusta á sögur, bækur sem eru lesnar 

upp fyrir börnin, minnisleikir, pússl og uppskriftir. Sköpun er einnig í forritinu en þau 

geta litað og skapað listaverk hjá tveimur Sprotum. Hjá einum Sprotanum er farið yfir 

umferðalögin og annar er með spurningar og brandara. Þetta forrit að mínu mati 

kemur inn með marga þætti bæði kennslufræðilega og einnig skemmtun. 

Þetta er einnig eitt af þeim forritum sem ég vissi ekki að væri til fyrr en ég fór 

að skrifa þetta verkefni en síðan ég uppgötvaði það hef ég notað það mjög mikið bæði 

heimafyrir og í vinnunni. Börnin mín hafa hlustað og horft á sögurnar sem fylgja áður 

en þau fara að sofa og einnig hef ég leyft börnunum í leikskólanum mínum að horfa á 

sögur þegar að þau eru að vakna eftir lúrinn en börnin sem ég vinn með eru á aldrinum 
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eins árs til þriggja ára. Sögurnar eru lesnar rólega og mjög þægilegar að grípa í þegar að 

börnin eru enn að vakna almennilega eftir lúrinn sinn. 

Forritið vekur áhuga barna eins og kemur fram hér ofar að þá sækjast börnin í 

forritið og biðja um að fá að spila. Hljóð og tónlist bæta þetta forrit þar sem hægt er að 

spila tónlist og hlusta á sögur. Einnig eru munnleg fyrirmæli á íslensku sem hjálpa 

börnunum að vinna sjálfstætt í forritinu. Þar af leiðandi eru meðfylgjandi leiðbeiningar 

gagnlegar fyrir börnin. Forritið er ókeypis en svipað og Georg og félagar nema að þetta 

forritið er í boði Landbankans og því er sú auglýsing nafnið á fyrirtækinu sem gefur það 

út. 

8.9. Tölurnar okkar 

Tölurnar okkar er íslenskt smáforrit sem er ætlað fyrir yngri börnin. Forritið er mjög 

einfalt í notkun og hjálpar börnunum að læra að telja. Talið er upp í 29 en eftir það eru 

tugirnir taldir upp. Tölustafurinn er lesinn og svo ef ýtt er á myndirnar sem birtast 

hægra megin þá er lesið upp hvað er á myndunum og fjöldinn. Forritið er mjög sniðugt 

fyrir börn sem eru að byrja að læra að telja, þau geta þá tengt saman fjölda og 

tölustafinn. Forritið er nýtt fyrir mér en hefur verið notað á yngri deildinni á 

leikskólanum sem ég vinn á. Þá eru börnin að endurtaka það sem sagt er við hvern 

tölustaf. 

Talnaskilningur er sú leikni sem þjálfuð er í þessu smáforriti. Það er hvorki 

endurgjöf né stafrænt námsmat í boði fyrir kennara en forritið er mjög auðvelt í 

notkun og geta börnin ferðast um forritið sjálfstætt. Hægt er að segja að forritið sé 

ætlað mjög ungum börnum sem eru að feta sig áfram í málþroska. Enginn vefsíða fylgir 

með forritinu en ég tel það líka vera óþarfi fyrir forrit sem þetta. Forritið kostar en er 

þó frekar ódýrt. Engar auglýsingar eru í forritinu. 

8.10. Stafirnir okkar 

Stafirnir okkar er eins uppsett og Tölurnar okkar og er frá sama framleiðanda. Ýtt er á 

stafina og þeir eru lesnir upp. Hægt er að velja á milli þar sem eru eingöngu 

dýrategundir eru lesnar upp eða fjölbreyttir hlutir. Einnig er hægt að ýta á stafinn og þá 

breytist stafurinn úr hástaf í lágstaf. Börnin heyra þá hljóð stafsins og sjá einnig hvernig 

stafurinn lítur út og geta tengt á milli stafs og hljóðs. Ég komst að þessu forriti um leið 

og ég uppgötvaði Tölurnar okkar og er það einnig notað með eldri börnunum á yngri 

deildinni í leikskólanum mínum. 
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Stafirnir okkar eru með sömu kosti og galla og Tölurnar okkar. Það er sett upp 

fyrir ung börn í máltöku og er auðvelt í notkun. Hægt er að velja um tvær stillingar svo 

það er hægt að aðlaga örlítið að þörfum barna. Ef þau eru búin að nota eina leiðina 

lengi og er komin með góða færni í henni þá er hægt að breyta til og prófa hina leiðina. 

Forritið eins og Tölurnar okkar kostar lága upphæð og engar auglýsingar eru í því. 

8.11. Georg og klukkan 

Georg og klukkan kom eftir að Georg og félagar kom út og er það smáforrit sem kennir 

börnum á klukku. Börnin geta valið um fjóra flokka, búð, læra, leika og æfa. Börnin 

byrja á því að æfa sig og þegar að þau eru tilbúin fara þau í læra. Þá vinna þau sér inn 

stig og nýta þau stig í búðinni þar sem þau geta hannað sína eigin klukku. Einnig geta 

þau unnið stig með því að fara í leikhlutann en þar er hægt að velja um tvo leiki þar 

sem reynir á klukkuhæfni þeirra. Georg og klukkan kennir líka börnunum að þekkja 

tölurnar og muninn á heilum og hálfum tíma. Einnig læra þau á mínútur og klukkutíma. 

Þetta forrit er nýtt fyrir mér en þar sem að það er klukkuþema í gangi í leikskólanum 

hjá mér höfum við nýtt okkur þetta smáforrit. 

Börnin þjálfa talnaskilning og læra á klukku í leiðinni. Forritið er á íslensku og 

eru munnleg fyrirmæli svo börnin skilja til hvers er ætlast af þeim í forritinu og geta 

ferðast sjálfstætt um forritið. Forritinu fylgir ekki endurgjöf fyrir kennara né vefsíða. 

Forritið er bjart og hannað þannig að börnin sýna forritinu áhuga og sækjast í að nota 

það. Forritið hefur ekki stillingar til að mæta ólíkum þörfum barna en er þó frekar 

auðvelt í notkun. Eins og Georg og félagar þá er forritið ókeypis og búið til fyrir 

Íslandsbanka og er það eina auglýsingin sem hægt er að finna í forritinu. 

8.12. Osmo 

Osmo er smáforrit sem ég uppgötvaði á upplýsingatækni ráðstefnu fyrir nokkrum árum 

og varð strax hrifin af því. Forritið er með aukahlutum sem þarf að kaupa sér en er 

algjörlega þess virði. Til eru margir leikir sem hægt er að ná í en þá þarf oftast að kaupa 

aukahluti með til að geta notað forritið almennilega. Forritið er í dýrari kantinum 

sérstaklega ef kaupa þarf mörg sett eins og fyrir leikskóla eða grunnskóla. 

Grunnpakkinn eru þrjú box fyrir tangram, bókstafi og tölustafi. Smáforritin eru svo sótt 

í gegnum Istore. Gallinn við Osmo er sá að það er eingöngu hægt að sækja hann í 

gegnum Apple en ekki í Samsung tækjum eða öðrum spjaldtölvum. 

Ef notað er bókstafaboxið þá er hægt að fara í leiki eftir erfiðleikastigum þar 



29  

sem henda á inn litlum spjöldum með bókstöfum á til að fá út rétt orð. Í 

tölustafaleiknum á að kasta út litlum spjöldum til að losa fiska úr loftbólum. Á litlu 

spjöldunum er annað hvort tölustafur eða punktar, þannig að börnin þurfa að telja 

punktana til að finna út rétt spjald. Þar tengja börnin saman fjölda og tölustafinn. 

Osmo kemur inn á talnaskilning, læsi, reikning, sköpun og rökhugsun. 

Forritið hefur ýmsa þætti sem tengjast viðmiðum námsskrár, það þjálfar til 

dæmis talnaskilning, þrautalausn og bókstafi. Þegar byrjað er að nota forritið þarf að 

búa til persónu og fara öll gögnin á einn stað svo forritið býður uppá endurgjöf til 

kennara. Forritið er á ensku og munnleg fyrirmæli á ensku geta komið í veg fyrir að 

börnin geti ferðast sjálfstætt um forritið. En forritið hins vegar vekur áhuga barna svo 

þau sækjast í að nota það. Forritinu fylgir heimasíða, einnig er stafrænt mat í boði fyrir 

kennara til að skoða eftir á. Osmo er dýrasta forritið sem ég flokka hér en til að geta 

notað það þarf að kaupa aukahluti sem kosta sitt. Forritið er þó vel þess virði og mikið 

notagildi í því. Engar auglýsingar eru í forritinu sem gætu truflað börnin. 
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9 Umræður 

Eins og með flest allt þá eru kostir og gallar sem fylgir upplýsingatækni. Helstu gallarnir 

sem ég hef fundið í þeim smáforritum sem ég er að skoða hér eru þeir að 

leiðbeiningarnar eru oft á ensku og oft þurfa börnin að geta lesið til að geta haldið 

áfram með verkefnið í smáforritinu. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að 

börn þurfi að efla tungumálið sitt svo þau geti átt í daglegum samskiptum við önnur 

börn og fullorðna. Helstu kostirnir eru að mörg smáforrit þjálfa börn sem þurfa aðstoð 

við réttan framburð, læra bókstafi og tölustafi. Þau fá einnig útrás fyrir 

sköpunargleðina í gegnum sum forritin sem ég listaði upp. Ekki er það allra að teikna 

með blýanti og á blað en þá geta börnin fengið sína útrás í gegnum forrit sem þjálfa 

sköpun. Í skýrslu Kristínar Norðdahl (2004) kemur fram að tölvunotkun geti ýtt undir 

þroska barna á mörgum sviðum svo sem skapandi og gagnrýna hugsun, þrautalausnir, 

mál- og félagsþroska, vitþroska og sköpun. Einnig eru sum börn þannig að þeim hentar 

ekki þessi hefðbundna kennsla með bókum og þess háttar og þá er hægt að nýta 

spjaldtölvurnar. 

Í þeim leikskólum sem ég hef unnið í hefur upplýsingatækni ekki verið mikið 

notuð í vinnu með börnum en ég hef fulla trú á því að með meiri þekkingu og fræðslu 

munu leikskólastarfsmenn sjá jákvæðu hliðarnar á því að nota upplýsingatæknina með 

börnunum. Gott getur verið að taka eitt barn í einu og búa til stund með barninu þar 

sem ákveðnir þættir eru þjálfaðir. Ekki öll börn þurfa á þessari þjálfun að halda en þá er 

um að gera að finna smáforrit sem ögra þeim og ýta þeim áfram í sínu námi. Papadakis 

og félagar (2020) hönnuðu matskvarða sem er ekki útlitslega séð svipaður til 

matskvarða Kathy en er með svipaðan kennslufræðilegan tilgang og matskvarði Kathy. 

Matskvarðinn hennar Kathy er fínn að því leyti að auðvelt er að fylla inn í hann og 

getur hann gefið niðurstöður á því hvort forritið sé nógu gott fyrir börn eður ei. Þó eru 

sumir eiginleikar sem ekki eru taldir upp í matskvarðanum sem að mínu mati þyrftu að 

vera eins og til dæmis tungumálið en þar sem að börn á leikskólaaldri skilja ekki öll 

ensku þá getur það verið galli ef forritið er allt á ensku. 

9.1. Þjálfun 

Forrit eins og Orðagull og Lærum og leikum hjálpar börnunum að þjálfa framburð og 

málhljóð. Þessi tvö forrit eru hönnuð af talmeinafræðingum og eru því oft notuð í 

talkennslu í dag. Oft eiga börn auðveldara með að læra að draga rétt til stafs með því 
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að nota smáforrit en þá eru þau ekki að nota blýant heldur nota þau fingurna og fá 

meiri tilfinningu fyrir hvernig á að draga rétt til stafs. Börn geta uppgötvað tenginguna 

á milli tölustafs og tölurnar sjálfrar. Börnin geta talið upp í til dæmis tíu en vita ekki 

endilega hvernig tölustafirnir eru skrifaðir. Í smáforritinu Tölustafirnir okkar og Georg 

og félagar er verið að tengja saman töluna og tölustafinn. 

9.2. Sköpun 

Börn sem eru feimin og vilja ekki tala fyrir framan aðra geta notað sköpunargáfu sína í 

smáforritum eins og Chatterpix eða Puppet pals þar sem þau setja upp leikrit eða tala 

inn á myndir. Svo þegar að verkið er tilbúið hjá þeim þá geta þau sýnt hinum 

börnunum og kennurum ef þau vilja án þess að þurfa að leika eða tala fyrir framan hin. 

Það er ekki allra að leika eða tala fyrir framan hópa en sumir hafa mögulega löngun í að 

geta skapað leikrit og þá geta þau börn notað þessi smáforrit til þess. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) kemur fram að sköpun sé nauðsynlegur hluti í öllu námi og nær það til 

allra hinna grunnþáttana. Börn hafa sköpunarþrá sem á uppruna sinn í meðfæddri 

forvitni en það stuðlar til frumkvæði einstaklings. Börn og ungmenni sem skynja tilgang 

viðfangsefnanna búa yfir sköpunargleði sem getur leitt til námsáhuga. 

9.3. Hindranir í upplýsingatækni í vinnu með börnum 

Oft er ekki hægt að kaupa spjaldtölvur fyrir hvert og eitt barn á leikskólanum og því 

geta börnin ekki unnið öll í einu í spjaldtölvum en þá er bara hægt að skipta niður 

hópnum og búa til stundir með nokkrum í einu en passa þarf að allir fái sinn tíma í 

spjaldtölvum. Þar sem að ég hef mikinn áhuga á upplýsingatækni þá er erfiðara að 

finna galla sem tengjast upplýsingatækni enn geri mér þó grein fyrir að þeir eru til 

staðar. Í grein Chmiliar (2017) kemur fram að foreldri hafi lýst yfir áhyggjum sínum að 

iPad væri svo dýr að þeim leið illa yfir að geta ekki fjárfest í einum því að þau hefðu 

orðið vitni að góðum árangri hjá dóttur þeirra þegar að hún vann í spjaldtölvum og 

einnig líkaði henni vel við þá vinnu. 

Mörg forritanna eru á ensku og því getur verið erfitt fyrir börnin að skilja til 

hvers sé ætlast af þeim í forritunum. Þau geta því heldur ekki unnið sjálfstætt og verða 

annað hvort að hafa kennara hjá sér sem hjálpar þeim áfram eða bíða eftir frekari 

fyrirmælum frá kennara. Sumir skólar hérlendis hafa búið til „borð“ í sumum þessara 

smáforrita og eru þau á íslensku. Með aukinni þekkingu á kostum upplýsingatækni í 

vinnu með börnum er möguleiki á fjölgun íslenskra smáforrita. 
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Rétt er að taka fram hér að einungis voru valin til mats forrit sem hafa orðið 

vinsæl á leikskólum og mælt var með fyrir börn. Til er ógrynni af forritum sem eru full 

af auglýsingum, hafa takmarkað innihald án þess að greitt sé aukalega fyrir það og 

leikir með vafasömu og alls óviðeigandi innihaldi fyrir börn. En með vönduðu vali á 

forritum ætti að vera auðvelt að forðast slík forrit. Í grein Kristínar Norðdahl og Svölu 

Jónsdóttur (2005) kemur fram að fullorðnir séu hræddir um að börnin geti einangrað 

sig frá mannlegum samskiptum þegar að þau eyða löngum tíma í tölvum. En raunin er 

aftur á móti sú að börn tjá sig mikið sín á milli auk þess sem samvinna getur verið mikil 

á milli þeirra einnig. Þá miðla þau þekkingu sín á milli og einnig þeirri þekkingu sem þau 

öðlast með tímanum. 

9.4. Einkenni góðra smáforrita fyrir leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) stendur að kennarar eigi ekki eingöngu að miðla áfram 

þekkingu til barna heldur eigi þeir að veita börnum tækifæri til að afla sér þekkingu og 

auka sköpunargleði þeirra. Og því verði þeir að fylgjast með nýrri tækni og 

kennsluaðferðum sem hægt er að nýta. Þessu er ég sammála og tel að forritin eigi eftir 

að verða enn betri eftir því sem þekking eykst og tæknin verður betri. Börn eiga að fá 

fjölbreytta kennslu og tækifæri til að nýta miðla og tækni á þann hátt sem vekur áhuga 

barnanna (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). Börn hafa gott af því að 

læra á sem fjölbreyttasta háttinn svo þau geti tekist á við vandkvæði sem upp geta 

komið á sem fjölbreyttasta mátann. 

Þau einkenni sem ég tel vera mikilvægust þegar velja á gott kennslufræðilegt 

smáforrit fyrir börn eru endurgjöf, notendaviðmót, sérþarfir, áhugahvöt, leiðbeiningar 

og tungumál. Með endurgjöf er hægt að sjá hvaða þátt barnið þarf að þjálfa betur og 

þá er tímanum eytt í þann þátt í stað þess að þjálfa þátt sem er komin hjá barninu. 

Notendaviðmótið þarf að vera þannig að barnið getið ferðast um forritið á eigin vegum 

og þarf sem minnst á aðstoð fullorðins að halda. Smáforritið þarf að mæta mismunandi 

sérþörfum barna og þá er gott að geta stillt forritið fyrir mismunandi sérþarfir. Að 

sjálfsögðu þarf smáforritið að vera þannig uppsett að það veki áhuga barnanna svo þau 

sækist í að spila. Meðfylgjandi leiðbeiningar þurfa að vera til staðar fyrir börnin og 

helst lesin upp og þá kemur tungumálið inn. Munnlegar leiðbeiningar á móðurmáli 

barnsins eru nauðsynlegar , bæði því það æfir hlustun en einnig þá ýtir það undir 

sjálfstæði barnanna. Þau geta þá spilað sjálfstætt og notendaviðmótið er þar inni líka.
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10 Lokaorð 

Gott er að leikskólakennarar þekki einkenni góðra forrita og hvað þurfi að varast. Það 

getur einfaldað leitina að forriti sem hentar leikskólabörnum í kennslu, einnig flýtir það 

fyrir leit leikskólakennara og því getur meiri tími farið í að kenna börnum á forritið. 

Smáforrit og upplýsingatækni er framtíðin og er í stöðugri þróun. Því þurfum við að 

fylgja henni, þróast með henni og læra að nota hana á sem gagnlegasta háttinn. Að 

sjálfsögðu eru til smáforrit og fleiri sem tengist tækni sem er ekki gott fyrir börn né 

fullorðna en með því að kynna sér efnið og jafnvel nota mats kvarða eins og þennan 

sem kynntur er hér að ofan er hægt að finna út rétt smáforrit. Til að stytta leitartímann 

og auðvelda kennurum að finna rétt forrit, hafa fræðimenn verið að vinna í að flokka 

forritin betur niður með kennslufræðilegum tilgangi í huga. Þá eiga kennarar og 

foreldrar að geta fundið forrit sem hafa eingöngu kennslufræðilegan tilgang og er laust 

við sprettiglugga og auglýsingar sem geta truflað börnin. Auglýsingar og sprettigluggar 

geta platað börn til að ýta á vitlausa takka og endað inn á síðum sem eru ekki börnum 

hæfar. Einnig eru oft auglýsingar fyrir önnur smáforrit sem eru ekki kennslufræðileg. 

Þessar auglýsingar eru freistingar fyrir börnin. 

Allir fullorðnir sem koma að kennslu barna í gegnum upplýsingatækni, hvort 

sem það eru foreldrar eða leikskólastarfsmenn, ættu að hafa góða þekkingu á 

muninum á góðum kennslufræðilegum forritum og slæmum. Eftir að hafa kannað 

þetta efni tel ég að ég sé komin með meiri og betri þekkingu á þeim forritum sem ég 

setti í matskvarðann og mun ég nýta þá þekkingu í kennslu með börnum héðan í frá. 

Einnig tel ég að ég muni geta fundið kennslufræðileg forrit mun fyrr með því að nýta 

þá þekkingu sem ég hef öðlast við skrifin. Eins og kemur fram hér ofar þá er of langur 

skjátími ekki ráðlagður fyrir börn né fullorðna. Því er um að gera að nýta hann vel og fá 

sem mest út úr honum með notkun vel valdra og uppbyggilegra smáforrita sem styðja 

við nám og þroska barna. 
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